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1. Inleiding
Toen het verenigingsjaar startte op 1 april 2021 was Nederland t.g.v. het COVID-19 virus weer in
een lockdown waardoor alle activiteiten van VIJL waren gestopt.
De skeeleraars hebben in het zomerseizoen 2021 na een versoepeling van de lockdown nog volop
kunnen genieten van onze mooie skeelerbaan en het plezier was dan ook groot.
De actieve leden konden de schaatstrainingen volgen op de kunstijsbaan van Leiden en de Uithof in
Den Haag. De kunstijsbaan in Leiden werd in december 2021 gesloten vanwege corona. In maart
2022 werden de corona maatregelen weer versoepeld en kon de schaatshal in Leiden weer geopend
worden.
Hoewel het clubgebouw en de combi-baan onder verantwoordelijkheid van de Stichting Schaats- en
Skeelercentrum Weteringpark vallen en daardoor indirect onder het bestuur van de VIJL, wil het
bestuur mede als hoofdhuurder/-gebruiker van de accommodatie en mede leverancier van
vrijwilligers, de verrichte werkzaamheden en gehouden activiteiten toch in haar verslag opnemen.
De vele vrijwilligers hebben zich weer ingezet voor de natuurijs- en skeelerbaan, de trainingen en
voor het begeleiden van onze jeugd, op alle fronten en met veel enthousiasme voor de vereniging.
Het bestuur en de leden zijn hen dan ook weer veel dank verschuldigd.

2. Het bestuur
Tijdens de ledenvergadering van 24 september 2021 zijn de volgende bestuur mutaties geëffectueerd.
Arthur Schoof vonden wij bereid om de bestuursfunctie technische zaken op zich te nemen, tijdens
de vergadering is hij benoemd. De functie werd al enkele jaren waargenomen door John de Lange.
Daniëlle Janssen heeft besloten om te stoppen als bestuurslid PR/Communicatie, op de ALV van 24
september 2021 namen wij afscheid van haar als bestuurslid.
Boudewijn van Meeteren was in 2021 volgens rooster aftredend, omdat nog geen nieuwe secretaris
was gevonden heeft hij besloten nog één jaar in functie te blijven.
Het bestuur was op 31 maart 2022 als volgt samengesteld:
Aftredend in
Aad de Vries
Voorzitter
2024
Boudewijn van Meeteren
Secretaris
2025, is nu vacant
André van der Wal
Penningmeester
2024
Linda Anker
Horeca & Evenementen
2022
Arthur Schoof
Sporttechnische zaken
2024
Het bestuur vergaderde op in onderling overleg vastgestelde data, met als vaste locatie ons
clubgebouw in het Weteringpark. Op vrijdag 24 september 2021 werd in ons clubgebouw de
Algemene Ledenvergadering gehouden.
Het bestuur was zoals gebruikelijk vertegenwoordigd op alle openbare vergaderingen van de
organisaties waarbij de vereniging is aangesloten en op gelegenheden waarvoor zij een uitnodiging
ontving.

3. Leden
Er zijn 31 leden uitgeschreven, 2 leden overleden en wij mochten 33 nieuwe leden inschrijven. Op 31
maart 2022 bedroeg het aantal leden 388. In het verslagjaar is het ledental gelijk gebleven. Wij zien
de laatste jaren het aantal leden krimpen, dit wordt vooral veroorzaakt dat we de laatste jaren geen, of
vrijwel geen natuurijs hebben gehad. Een periode met natuurijs levert meestal nieuwe leden op.
Van de 388 leden hebben 29 leden geen abonnement op de schaats en/of de skeelerbaan, 3 leden
enkel op de skeelerbaan, 76 leden op schaats- en skeelerbaan en 280 leden alleen op de schaatsbaan.
De leeftijdsopbouw op 31 maart 2022 is als volgt:
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Pupillen:
Junioren:
Seniorleden

5 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder
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31 leden
39 leden
318 leden

4. Molen- & Merentochten
Het was dit jaar opnieuw niet mogelijk om te schaatsen op betrouwbaar buitenijs. Het laatste jaar dat
de Molen & Merentocht werd gehouden was 1997. Ofwel 25 jaar geleden. Statistisch komen we dus
weer in de buurt van een nieuwe Molen & Merentocht.
5.

Natuurijsbaan en –periode(s)
Zomerperiode:
In het zomerseizoen 2021 is de skeelerbaan en omliggend terrein weer keurig onderhouden en waar
nodig hebben er reparaties en vervangingen plaats gevonden. In juli is de toplaag van de skeelerbaan
vervangen, de kosten waren voor de gemeente Leiderdorp.
Alle werkzaamheden werden weer uitgevoerd door onze vaste onderhoudsploeg bestaande uit:
Gerard van der Klauw, Cock Zwaan, Wim Labots, John Kuiters, Jan Verlind, Teun van der Bosch,
Gijs de Haas en Jaap Anker.
Natuurijsperiode:
In de winter van 2021- 2022 is Koning Winter nauwelijks langs geweest in het wetering park om een
ijslaag te kunnen creëren. Dus geen ijspret op onze baan.

6. Skeelerbaan en skeeleractiviteiten)
Toen de eerste schaatstrainingen in begin oktober 2021 in de Leidse Schaatshal begonnen leken we
van de Corona restricties nog niet veel last te hebben. Helaas kregen we een strenger beleid vanaf
Kerstmis met allerlei QR-checks, een gesloten kantine in de Leidse IJshal, ouders die niet meer langs
de kant mochten blijven, etc. Uiteindelijk werd er toch een lock-down ingesteld van 6 weken vanaf
midden-januari en de Schaatshal werd gesloten (en het ijs smolt weg….). Het Bestuur van de
Schaatshal heeft de hal echter 6 weken langer opengehouden dan normaal, zodat iedereen toch nog
aan zijn ijs-uren kon komen – een gebaar dat zeer werd gewaardeerd.
VIJL verzorgde op 3 dagen schaatstrainingen, namelijk op maandag- en dinsdagmiddag voor de jeugd
en op zaterdag in de late ochtend voor volwassen recreanten. Afwezigheid van natuurijs en de
Corona-perikelen zorgden helaas niet voor veel aanwas. Op de Uithof hadden we weinig activiteiten
meer door een teruglopend ledental. Gelukkig konden in Leiden nog wel de meeste wedstrijden
verreden worden dankzij de verlenging van het schaatsseizoen (i.t.t. vorig seizoen) en werden veel
PRs gescoord. Speciale dank is verschuldigd aan de trainers Gertjan Mets, Willem van der Laan, Peter
Daleman Amber Siersma, Frits van Eijck, Marlies Rietkerk, John de Lange, Melanie de Lange,
Maureen de Lange en Siem van Seggelen.
De Junior-C Angel Daleman verdient speciale vermelding omdat zij wedstrijd na wedstrijd haar tijden
wist te verbeteren, maar ook diverse records op haar naam wist te krijgen. In februari werd zij
Nederlands Kampioen Junioren B (dispensatie) Langebaan Allround en Print in Enschede. In maart
won zij zilver bij de Wereldkampioenschappen Shorttrack in Gdansk

7. Trainingsgroepen
Het skeelerseizoen 2021 op onze baan in het Weteringpark werd gelukkig minder geplaagd door
Corona-maatregelen dan het jaar ervoor en de regels in de Leidse IJshal. Toch moesten nog bv.
vaccinatiebewijzen worden getoond en voldoende afstand van elkaar worden gehouden. Omdat
skeeleren een buitensport is, waren de regels gelukkig iets minder zwaar.
Op de woensdagavond hadden we zowel trainingen voor de jeugd als voor volwassenen. Opnieuw
waren zowel het aantal deelnemers bij de jeugd als bij de volwassen niet erg hoog door de pandemiemaatregelen. In de loop van het seizoen groeide het aantal skeeleraars onder VIJL licht toe.
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De trainingen en lessen werden met veel enthousiasme gegeven door Willem van der Laan, Peter
Daleman, Amber Siersma, John de Lange en Melanie Lange.
De jaarlijkse Jan van der Hoorn Jeugd Skeeler Competitie én de Oomssport Jeugdskeeler Cup werden
wederom in Leiderdorp verreden.
Tot slot was er dit jaar wederom veel animo van andere verenigingen om de skeelerbaan te huren om
hun eigen leden skeelertrainingen te geven. Maar ook de Talentgroep Zuid-Holland Noord, Marathon
Selectie Zuid-Holland, Opleidingsploeg LB Gewest Z-Holland en Oomssport Mobil Team
Speedskating groep.
Ook hier deed Angel Daleman van zich spreken met diverse kampioenschappen in-line skaten. In
augustus werd zij bij inline-skaten bij de Junioren-B dames in Rotterdam Nederlands Kampioen OneLap Junioren B en Nederlands Kampioen 100 meter Sprint 2e Plaats Puntenkoers Junioren B Dames.
Ook werd zij datzelfde weekend Nederlands Kampioenschap Inlineskaten Marathon

8. Evenementen
Helaas geen dooifeest voor de jeugd en volwassen dit jaar vanwege de Corona maatregelen. Er zijn
geen aanvragen geweest voor evenementen. Wel is de skeelerbaan gebruikt door studenten van de TU
Delft om onderzoeken te doen naar een auto op waterstof en verschillende soorten fietsen.

9. PR/Communicatie
Het is VIJL gelukt om steeds zichtbaarder te zijn in de lokale media met zeer regelmatig
artikelen in het Leiderdorps Weekblad en het Leids Nieuwsblad. Daarnaast worden ook
sociale media weer intensief gebruikt via Facebook en sinds kort ook Instagam. Hoe meer
VIJL in de media komt, hoe meer leden dat aantrekt en hoe beter voor ons imago.
Verder is er veel aandacht besteed om een nieuwe meer overzichtelijke website te maken,
waarop óók regelmatig berichten worden geplaatst. Het maakt het leven voor het Bestuur ook
gemakkelijker, omdat veel informatie nu op de site staat i.p.v. dat daar steeds vragen over
werden gesteld en e-mails heen en weer moesten worden verstuurd.
Er blijft echter een grote behoefte aan kopij voor de lokale kranten alsmede sprekende foto’s
met hoge resolutie, die iets vertellen. Dus hierbij gelijk een oproep om iedereen te vragen om
af en toe een foto te sturen met wat context, zodat er een leuk artikel kan worden geschreven
en gepubliceerd.

10. Horeca en clubgebouw
Helaas geen ijs dit jaar. De overige inkomsten zijn gekomen uit barinkomsten, de twee wedstrijden
die tijdens het skeelerseizoen zijn gehouden. Dit jaar geen inkomsten vanuit feesten vanwege Corona
maatregelen.
De vrijwilligers die bardiensten doen moeten de instructie verantwoord alcohol gebruik via het NOCNSF gevolgd hebben. Mochten zij voor het eerst bardienst gaan doen, dan wordt gevraagd vooraf
deze te behalen.
Het krijgen van vrijwilligers om bardiensten te doen tijdens het skeelerseizoen is minimaal. Veel van
deze bardiensten worden gedaan door de bestuursleden. Wij hopen dat er mensen bereid zijn om dit
van het bestuur te gaan overnemen.
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11. Sponsoring
Onze schaats en skeelervereniging heeft het genoegen een Club van 100 te kennen. Leden van deze
club schenken de vereniging ieder jaar (of eenmalig) een bedrag van € 100. Dit vormt een vaste
financiële bijdrage die voor ons van groot belang is. In het verenigingsjaar 21-22 is het aantal
deelnemers 12 geweest, het aantal blijft vrij stabiel over de afgelopen jaren. Voorheen werden de
ontvangsten oa gebruikt voor aanschaf van clubkleding. Momenteel wordt het gebruikt voor de
organisatie van clinics en diverse activiteiten voor de jeugd.
Behalve de club van 100 kent de vereniging verschillende sponsoren. Zonder hen wordt het
voortbestaan van de vereniging moeilijk. Sponsoring wordt uitgevoerd door de Stichting (SSCW)
vandaar dat de opbrengsten niet zichtbaar zijn in de jaarrekening.
Het aantal sponsoren is redelijk stabiel. Er wordt momenteel geen actief sponsorbeleid gevoerd
omdat het bestuur van mening is dat het een erg grote tijdsinvestering meebrengt voor vrijwilligers en
dat de verwachting is dat het niet heel veel zal opleveren. Via bestuur en vrijwilligers wordt zo nu en
dan een sponsor aangebracht, het betreft dan over het algemeen sponsoren die al op de één of andere
manier binding hebben met de vereniging.

12. Vrijwilligers
Door de uitbreiding van de verenigingsactiviteiten zal er een groter beroep op leden van de
vereniging worden gedaan om diverse vrijwilligerstaken op zich te nemen. Zonder de gewaardeerde
inzet van onze vrijwilligers zal de groei en bloei van het schaatsen en het skeeleren niet mogelijk
zijn.

13. VOG “Verklaring Omtrent Gedrag”
Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan
sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de schaats- en
skeelersport. Bij VIJL is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open
cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende
manier gedraagt. Ons beleid is middels gedragsregels vastgelegd op de website. Verder vragen wij
van onze trainers en bestuursleden en verklaring omtrent gedrag. De eerste stap hiervoor is gezet
door onze vereniging aan te melden voor de gratis verstrekking van de VOG’s. Op 1 maart 2022
kregen wij het bericht van het ministerie van VWS dat wij in aanmerking komen voor de gratis VOG,

14. UBO registratie”
Ondernemingen, waaronder verenigingen en stichtingen, zijn sinds september 2020 verplicht om
eigenaren of personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is
het gevolg van Europese regels. Verenigingen hadden tot 27 maart 2022 de tijd om de UBO’s in te
schrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. VIJL is per 24-22-2021 ingeschreven
in het UBO register
Wat is een UBO? UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (‘de uiteindelijke belanghebbende’).
Een UBO is dus een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke
zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).
De UBO van een vereniging is een natuurlijk persoon die:
• direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt in de verenigingen en/of
• direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van
wijziging van de statuten van de verenigingen en/of
• feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vereniging.
Het laatste is van toepassing voor de bestuursleden van onze vereniging em er niemand met een
eigendomsbelang in onze vereniging
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15. Slot
Door onze trouwe ploeg van vrijwilligers is er weer bergen werk verzet. De wens om uitbreiding en
verjonging van deze ploeg van vrijwilligers is altijd aanwezig en behoeft geen nadere uitleg. Vele
handen maken immers licht werk, dus een oproep aan alle leden om zich aan te melden.
Het bestuur prijst zich daarnaast gelukkig met de huidige ploeg van vrijwilligers waar nooit
tevergeefs beroep op werd gedaan en kan worden. Zij bedankt hen daar dan ook zeer hartelijk voor.

